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Voorwoord 

 

Lieve leerlingen, 

 

Dit boekje is bedoeld om jullie voor te bereiden op je verblijf in het 

Verenigd Koninkrijk. Neem het mee op reis, want het is ook je gids 

tijdens de buitenlandreis. 

Dit boekje is gedeeltelijk in het Nederlands en gedeeltelijk in het 

Engels. 

Wij hopen dat het een onvergetelijke reis voor jullie wordt. Daarvoor 

is het wel belangrijk dat jullie de tips en regels in dit boekje goed 

lezen en dat jullie je daaraan houden.  

 

Wij wensen jullie een prachtige week toe. 

 

Take care and have a great time in the United Kingdom! 

 

Your teachers 

 

 

  



VeenLanden College Vinkeveen  
Buitenlandreis Engeland  2 – 5   september 2014 

 3 

Wat neem je mee: 

 Iedereen heeft een geldig paspoort of een geldige 

identiteitskaart bij zich.  

 

 Dit boekje met het programma. 

 

 Verzekeringspasje en nummer reisverzekering 

 

 Voldoende kleding, toiletartikelen en handdoeken (beddengoed 

is in het hotel aanwezig). 

 

 Een lunchpakket voor de heenweg. 

 

 Goede loopschoenen én een paar schoenen dat nat/vies mag 

worden, eventueel ook slippers.  

 

 Een vuilniszak voor natte/vieze kleding of schoenen. 

 

 Korte broek (verplicht voor het sportieve gedeelte). 

 

 Een jas of regenjack, voor als het mocht gaan regenen. 

 

 Een buideltas of rugzak om overdag spullen in mee te nemen.  

 

 Denk na over een goede plek om geld en je paspoort/ 

identiteitskaart op te bergen (bij je dragen!). 

 

 Flesjes drinken (geen energiedrankjes zoals Red Bull) en 

water, want Londen is een dure stad. 

 

 Geld voor kopen van je eten, voor zakgeld en om eventueel 

wat extra te kopen.  
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Nog even wat afspraken herhalen 

 Jij/je ouders zorgen voor een reisverzekering en indien 

gewenst een annuleringsverzekering voor deze reis. 

 

 Het gebruik of meenemen van alcoholische dranken en drugs is 

beslist niet toegestaan. Als dit bij je wordt aangetroffen, zullen 

er maatregelen genomen worden. Realiseer je dat het illegaal 

is en dat je gearresteerd kan worden onder de “British Law”.  

 

 Roken is verboden in de bus en in de slaapvertrekken. 

 

 Uiteraard mag je met “oortjes” een MP-3 speler of I-pod 

gebruiken (maar geen boxjes). 

 

 We zijn te gast in een hotel waar het om 22.55 uur stil moet 

zijn! 

 

 Zonder toestemming mag je het hotel niet verlaten. 

 

 Voor de gezelligheid en veiligheid ga je nooit alleen op stap. 

 

 Als je speciale medische zorg nodig hebt, medicijnen gebruikt 

of een speciaal dieet volgt, zorg ervoor dat de begeleiders 

daarvan op de hoogte zijn voordat je aan deze reis begint. 

 

 De begeleiding bepaalt wat wel en wat niet is toegestaan. 
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General guidelines while away: 

 

1. Money: English currency is called the pound.  There are pound 

notes and coins. There are 100 pence  to a pound. There are 

approximately 1,26 Euros to the pound. Euros are not accepted in 

England. If you do not want to carry too much cash, you may use 

your bank card to withdraw pounds from a ATM (cash machine). 

You will need some spending money and bear in mind: London is 

very expensive!!!! 

 

2. Keep money, bank cards and passport safely tucked away. Do not 

carry these items in your back pockets. 

 

3. Be very carefully crossing the street. Cars and buses drive on the 

left side of the street. Upon crossing be sure to look first to the 

right, and then cross carefully!! 

 

4. Observe the rules of the hotel. Please be considerate of each other 

and other guests. The sign of a good guest is that he/she is 

welcome to return! 

 

5. Don’t go out or off by yourself. Always let others know where you 

are! Take care of each other! 

 

6. Be on time! Don’t keep the group 

waiting. 

 

7. Be polite to people in London. 

Remember you are a guest. Be sure 

to leave a good impression of Dutch 

secondary school pupils! 

 

8. Be respectful in churches and at 

monuments. Don’t shout or disturb 

others. 

 

9. Do not litter! 
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Programma dinsdag 2 september 2014 

 

06.45 Bagage inladen. 

07.00 Vertrek vanaf school aan de Bonkestekersweg te Vinkeveen 

naar Calais via Utrecht, Breda, Antwerpen, Gent en Brugge.  

Onderweg wordt een korte stop gemaakt. 

 

 

 

 

 

12.15 Inschepen en paspoortcontrole P & O Ferries. 

12.50 Overtocht Calais-Dover (75 minuten). In verband met het 

tijdverschil is het bij aankomst in Engeland 1 uur vroeger. 

13.05 Ontschepen. 

13.30 – 15.00 Bezoek aan Dover Castle. 

15.00 – 15.30 Busreis naar Canterbury. 

15.30 – 17.30  Bezoek aan het historische centrum van 

Canterbury met eventueel een bezoek aan 

Canterbury Cathedral. 

17.30 Aankomst in YHA Canterbury, 54 New Dover Road, 

Canterbury. 

18.30  Wandeling en verkenning omgeving en avondmaaltijd op 

eigen gelegenheid. 
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Programma woensdag  3 september 2014  

 

06.45-07.45 Ontbijt (en eigen lunch klaarmaken). 

07.45-09.45 Bus naar Seaford. 

Iedereen gaat 1 dagdeel aan de slag met den building. 

Het andere dagdeel worden leerlingen ingedeeld bij 

kanoën of mountainbiken. 

10.00-12.30 Sportief onderdeel 1. 

12.30-13.30 Lunchpauze.  

13.30-16.00 Sportief onderdeel 2. 

16.00-17.00 Met de bus naar Hastings. 

17.00-19.30 Wandelen, winkelen en eten Beachy Head/ Hastings,  

19.30-21.00 Bus terug naar Canterbury. 

21.00  Aankomst bij het YHA Canterbury. 

 



Veenlanden College Vinkeveen  
Buitenlandreis Engeland  2 – 5  september 2014 

 8 

Donderdag 4 september 2014 

 

07.00-08.00 Ontbijt; daarna de bagage in de bus. 

08.30   Vertrek naar Londen. (Greenwich) 

10.00-10.30 Met de “tube” naar “Westminster” 

10.30-14.30 Een bezoek aan “the 

London Eye”, daarna 

wandeling langs Big Ben, 

Houses of Parliament, 

Tower Bridge, Tower of 

London.  

14.30–15.00 Met de “tube” naar 

Leicester Square. 

15.00- 18.30 Bezoek Covent Garden 

18.30–19.15 Wandeling naar het Lyric 

 Theatre. 

19.30- 22.20 Musical Thriller Live 

(duurt ruim 2 uur). 

22.45- 23.30 Rondrit: “London by  

            night” 

23.30- 01.30 Met de bus van Londen naar Dover. 

 

 

 

Vrijdag 5 september 2014 

00.45 Inschepen P & O Ferries. 

02.05 Overtocht Dover-Calais (75 

minuten varen). In verband 

met tijdsverschil is het bij 

aankomst in Calais één uur 

later. 

04.20 Ontschepen Calais. 

04.30-11.30 Busreis Calais – Vinkeveen, 

onderweg ontbijt 

11.30 Aankomst Bonkestekersweg 


